
 ال؟ فهمتم القولني؟ نعم، طيب أم ما فهمتم الإو  اآلن شف اآليات معكم اآلن، أنتم فهمتم القولني:  الشيخ

  القولني؟ طيب

  : أعد . الطالب

، هملوعد اهللا مليقات رجال سبعني قومه من اختار والسالم الصالة عليه ىموس إن: يقولون األول القول: الشيخ

 حينما القول اهذ يقولون ))جهرة اهللا ىنر  ىحت لك نؤمن لن((: قالوا اهللا ويكلمه اهللا يكلم صار وملا م وذهب

 عليه وأنزل اهللا ميقات من رجع ملا بالتوراة جاء ملا إنه بل: العلماء بعض وقال ؛اهللا مليقات خارجا ىموس كان

  )) جهرة اهللا ىنر  ىحت لك نؤمن لن(( ،ال: قالوا ا وجاء التوراة

  : السياق يؤيد الثاين. الطالب

  :  أيهم؟ . الشيخ

  األخري؟ :  الطالب

 بعد كانت وهذه العجل قصة ذكر مث ))وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان(( :يعين هم قالوا: األخري  الشيخ

 فظاهر)) جهرة اهللا ىنر  حتى لك نؤمن لن ىموسا ي قلتم وإذ((  :ذكر ذلك بعد مث بالتوراة، ىموس جميء

بعد  ))لك نؤمن لن((: فقالوا اهللا عند من هذه: وقال بالتوراة جاء حينما كان القول هذا أن ىعل يدل السياق

   .األذان إن شاء اهللا ..

 َوِإيايَ  قـَْبلُ  ِمنْ  َأْهَلْكتَـُهمْ  ِشْئتَ  َلوْ  َرب  قَالَ  الرْجَفةُ  َأَخَذتـُْهمُ  فـََلما ِلِميَقاتَِنا َرُجًال  َسْبِعينَ  قـَْوَمهُ  ُموَسى اْخَتارَ ((

َنُتكَ  ِإال  ِهيَ  ِإنْ  ِمنا السَفَهاءُ  فـََعلَ  ِبَما َأتـُْهِلُكَنا  لََنا فَاْغِفرْ  َولِيـَنا َأْنتَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوتـَْهِدي َتَشاءُ  َمنْ  ِبَها ُتِضل  ِفتـْ

رُ  َوَأْنتَ  َواْرَحْمَنا       ))اْلَغاِفرِينَ  َخيـْ

 ؛األول قولال اآلية ذه ا أيده بعضهم أي؟ اهللا يناجي كان عندنا كان هذا األول؟ قولال ىعل يدل ما هذا  

 وماتوا صاعقوا ،صاعقة وعليهمرجف م  ))الرجفة وأخذتهم((:  هذه ألن ؛له تأييد فيه ما احلقيقة ولكن

 الثاين كان وإن ميوت أن خاف أو ،باألولحصل  ما حيصل وأن هبيصي وأن ميوت أن خاف ىموس ولكن ؛أحيواو 

 أيش؟ هذه العقوبة ،العقوبتني الختالف اآلية ذه األول القولال يرتجح  ، يرتجح ال هذا أن يل فالظاهر ؛بعده

 الطالب                                                                       .اعلم اهللا الرجفة: وتلك الصاعقة،

 :.......                                                                                                     

 الذي املوت يعين الصاعقة ة،قالصاع أخذم هذا قالوا ملا))  تنظرون وأنتم الصاعقة فأخذتكم(( :  الشيخ

  . به صعقوا



: قوله يف واجلملة ؛تساقطوا حىت بعض إىل بعضكم ينظر بعض، إىل بعضكم ينظر أي ))تنظرون أنتمو (( :وقوله

 أنكم واحلال يعين، الصاعقة ))فأخذتكم((: قوله يف الكاف من ؟أين  من لاح ،حال ))تنظرون وأنتم((

  . مجيعا هلكتم حىت بعض إىل بعضكم ينظر تنظرون

 هذه يف كما اإلحياء ىعل ويطلق ،اإلخراج اللغة يف البعث أصل ))بعثنكم(( )) موتكم بعد من كما بعثن ثم(( 

: وقوله  )) موتكم بعد من بعثناكم ثم((  ))موتكم بعد من((: قوله هنا اإلحياء به املراد أن يدل علىو  اآلية

((  موتا ىيسم وال وفاة ىيسم النوم ألن ؛نوما وليس نعم: اجلواب حقيقي؟ موت هو هل ))موتكم بعد من((

 في تمت لم والتي موتها حين األنفس ىيتوف اهللا(()) بالنهار جرحتم ما ويعلم بالليل كما يتوف الذي وهو

 مث العقوبة ذه أخذهمتعاىل  اهللا أن عليهم كبرية نعمةهذه  فيه ))موتكم بعدمن  بعثناكم((: وقوله)) منامها

 اهللا تشكرون أي تشكرون، لعلكم)) تشكرون لعلكم((: قال وهلذا ؛هلم كفارة ذلك ويكون ،لريتدعوا بعثهم

 أن إذ جيوز، ال وتعاىل سبحانه اهللا جانب يف الرتجي ألن ؛للرتجي وليست للتعليل هنا ولعل؛ وتعاىل سبحانه

 جاءت كلما ولكنها ؛شيء عليه يعسر ال تعاىل اهللاو  ،عسر فيه ما طلب العربية اللغة يف معروف هو كما الرتجي

 اهللا إحياء فيها البقرة سورة يف اليت اخلمس اآليات ىحدإ وهذه ))تشكرون علكمل(( للتعليل فهي اهللا كتاب يف

 الموت حذر ألوف وهم ديارهم من خرجوا الذين(( يف :والثالثة ؛ةالبقر  صاحب قصة يف :والثانية ؛ىاملوت تعاىل

 ىأن قال عروشها ىعل خاوية وهي قرية ىعل مر(( الذي قصة يف :والرابعة ؛))أحياهم ثم موتوا اهللا لهم فقال

 تحيي كيف أرني رب((  ابراهيم قصة :واخلامسة))  بعثه ثم عام مئة اهللا فأماته موتها بعد اهللا هذه يحيي

 وال ؛قدير شيء كل علي وتعاىل تبارك اهللاو  ؛آخرها إيل)) قلبي ليطمئن ولكن ىبل قال تؤمن أولم قال ىالموت

 القصص هذه ألن))  تبعثون مةاالقي يوم إنكم ثم لميتون ذلك بعد إنكم ثم: (( قوله يف اهللا ذكر ما هذا لاني

 ؛وتعاىل سبحانه اهللا آيات من آلية به ىيؤت نادرا أمرا تعترب هذه قبورهم من ىاملوت ىعيس كإخراج وغريها اخلمس

 ويقولون(( املشركني من  البعث اأنكرو  الذين شبهة يف نقول وهلذا ؛مةاالقي يوم إال يكون ال فإنه عامال البعث أما

 نهو ممو  هؤالء إن :نقول))  دقيناص كنتم إن بآبائنا فأتوا: (( ويقولون)) دقيناص كنتم إن الوعد هذا ىمت

   .ريب بال هذا فسيكون نتظرواا فسيكون، ولينتظروا مة،االقي يوم ؟ مىت تبعثون، اآلن إنكم هلم قالت ما فالرسل

 هذه يف هنا الذي اجلواب نفس)) اثنتين وأحييتنا اثنتين أمتنا ربنا قالوا((  :تعاىل اهللا قول يف شيخ:  السائل

  ؟ اآلية

 خالف يكون هذا ثالثا أحيواو  ثالثا أو مرتني أميتوا الذي الناس بعض من يقع ما أن اجلواب نفس أي:  الشيخ

    . الفوائد إيل إذا نرجع ...الفوائد؛ نأخذ فوائد الدرس هذا  إيل نرجع عامال



 الكتب تعاىل اهللا إنزال أن :ذلك من يستفاد))  تهتدون لعلكم والفرقان الكتاب ىموس آتينا وإذ((  تعاىل قوله

 حق وال بل اخلالق حق مبعرفة يستقلوا أن ميكن ال الناس ألن ؛النعم أكرب من وهو ال؟ الإو  وآالئه نعمه من للناس

   للناس تبيانا الكتب نزلت فلذلك املخلوق

  .الكتاب اهآت اهللا ألن ؛نيب والسالم الصالة عليه ىموس أن :أيضا منها يستفاد 

 فدل ؛ذكر هلا سبق ملا الذهين أيش؟ للعهد هذه وأل ؛الكتاب اسم عليها أطلق ألنه ؛التوراة فضيلة منه يستفاد 

 مساها تعاىل اهللا أن أيضا آخر وجه ومن ؛للتوراة فهو الكتاب أطلق إذا وأنه إسرائيل بين بني معروفة أا ىعلهذا 

 ؛التوراة القرآن بعد الكتب أفضل يعين ،الكتب أعظم من الكتابني كال ألن؛ الفرقان القرآن ىمس كما الفرقان

 التوراة من يعين))  منهما ىأهد هو اهللا عند من بكتاب فأتوا قل((  :القصص سورة يف تعاىل اهللا قال وهلذا

 كانت ولذلك ؛فرقانا كوا يف للقرآن مشاركة اأ التوراة أن ىعل فدل)) دقيناص كنتم إن أتبعه((  القرآنو 

 بما واألحبار والربانيون هادوا للذين أسلموا الذين النبيون بها يحكم(( إسرائيل بين من األنبياء عمدة

  )).شهداء عليه وكانوا اهللا كتاب من استحفظوا

 نزلت اليت التوراة كانت إذا ألنه ؛وطغيام إسرائيل بين عتو ،بيان إسرائيل بين عتو بيان: رابعا هذا من ويستفاد 

 فرقانا يكون كتاب عليه نزل من إذ ؛وطغيام عتوهم زيادة ىعل يدل الكفرهذا  يكفرون هم مث فرقانا عليهم

  .هلم خالفا  مذعنا مؤمنا يكون أن أيش؟ ذلك ىمبقتض عليه جيب كان

 اخلامسة الفائدة وهي جدا محيدة لغاية فرقانا علهاجيو  الكتب ينزل وتعاىل تبارك اهللا أن ىعل :دليل أيضا وفيها 

  .  ))تهتدون لعلكم(( :لقوله اهلداية: وهي

 وقصص األساطري من يطلبها ما ،السماء من املنزلة الكتب من فليطلبها اهلداية أراد من أن: السادسة الفائدة

 كتب يف يوجد ما هذا ىفعل ؛السماء من املنزلة الكتب من إا بل ذلك أشبه وما والعباد اجلهال وقصص الرهبان

 لناسل تبدوا أن لكم خري :وقارئيها لكاتبيها نقول ذلك أشبه وما والعباد الزهاد بعض عن القصص من الوعظ

 طريق فيه ما ألنه؛ للخلق نافعا ذلك يكون حىت  يفهم أن ينبغي  مبا وتفسروه وتشرحوه وتبسطوه اهللا كتاب

  . عنده من املنزلة الكتب إال اهللا ىلإ للهداية

 علينا مر وقد ))والفرقان الكتاب((: لقوله ؛املوصوف ىعل الصفة عطف جواز: اللغوية الفوائد من أيضا وفيها

 قدر والذي ىفسو  خلق الذي ىاألعل ربك اسم سبح: (( مثل أمثلة فيه بل القرآن يف آخر مثاال له ذكرنا هذا

 حبيث املقصود خالف أوهم فإن ؛املقصود خالف يوهم ال أن بشرط جائز وهذا)) ىالمرع أخرج والذي ىفهد

 أنه كما ؛األول هو الثاين أن يظن لئال ؛العطف حرف وحتذف تنعمي فإنه ؛األول غري الثاين أن املخاطب يتوهم



 وجب ألولا لغري هذه صفةأن ال أوهم إذا األول، لغري الصفة هذه أن أوهم إذا بالعطف يكون أن أحيانا جيب

 عمرا الضارب بزيد مررت الكرمي؟ تقول الإو  والكرمي عمروا الضارب بزيد مررت: تقول مثالنعم؟  العطف فر ح

 الكرمي ارم الضارب تقول إذا ألنك ؛بالواو تأيت كرميالو  تقول ؟ تقول ويش الكرمي ارم الضارب بزيد مررت أي

 هو كرمي ضارب هو ما ال ؛الكرمي أيضا وهو يعين ؛والكرمي ارم الضارب :فتقول ؛للمجرم وصف الكرمي نأ أوهم

 وقد أحيانا جيب وقد جائز املوصوف ىعل الصفة عطف اآلن صار فاملهم ؛ ال،الكرمي ارم ضارب هو ما كرمي

 خالف أوهم إذا العطف وجيب ؛لألول يعود ال الثاين أن يظن حبيث التعدد أوهم إذا ميتنع؟ مىت ؛أحيانا ميتنع

  ؟كم فائدة  . لألول ال للثاين تابع الوصف هذا أن يظن لئال ؛العطف جيب فإنه املقصود

 يهتدوا، أن ألجل كتابال آتاه ))تهتدون لعلكم((: قوله من ؟ه خذنأ أين من ؛األسباب إثبات: الثامنة الفائدة 

  . أبدا األسباب ينكر أحد وال ثبوا يف الشك األسباب سبب، هلا اهلداية فإذا

 الكتب فإيتاء ؛شرعيا ويكون كونيا يكون وتعاىل سبحانه اهللا إىل املضاف اإلتيان أن :أيضا هذا من ويستفاد

 فاإلتيان))  بالعصبة لتنوء مفاتحه إن ما الكنوز من وآتيناه((  كوين املال وإيتاء ؛شرعي كوين؟ وال شرعينعم؟ 

شيخ : السائل                                                                                              .كوين

   إتيان؟ أو اإليتاء

))                                               الكتاب ىموس وآتينا(( لقوله: ؛وكوين شرعي: نوعان اإليتاء كوين اإليتاء نعم:  الشيخ

    .نيب أنهو  لهضف نيب وأنه تقدم الذي ىموس فضل : ذكرأيضا وفيها

فتوبوا إلى  العجل باتخاذكم أنفسكم ظلمتم إنكم قوما ي لقومه ىموس قال وإذ: (( وتعاىل تبارك اهللا قال مث

  . آخره إىل)) أنفسكم فاقتلوا بارئكم 

 ؛))قوما ي(( :لقوله ؛عليه الناس يعتينو  إليه جيلب الذي األسلوب يستعمل أن للداعية ينبغي أنه :هذا من يستفاد

  .ظاهر هو ما والتحبب والتودد فطتلمن ال فيه أن الشك هذا فإن

  . ))أنفسكم ظلمتم إنكم((: لقوله ؛ظلم نهأ اهللا مع األصنام اختاذ أن ىعل دليل أيضا وفيه 

 فقد الرعاية بأحسن رعيتها إن عندك أمانة النفس أن ذلك ووجه ؛للنفوس ظلم املعاصي أن : الثالثة الفائدة 

 عمرو بن اهللا لعبد وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول قال وهلذا ؛ظلمتها فقد الرعاية أبأسو  رعيتها وإن حقها أديت

  ).  حقا عليك لنفسك إن ( :العاص بن



 ذكر ألن ؛اهللا إىل :يقل مل ))بارئكم إلي فتوبوا((:  لقوله ؛املقام يناسب مبا التعبري ينبغي أنه: الرابعة الفائدة وفيها

 ألنه؛ البارئ ؟ من اإلله يكون أن يستحق الذي فإن ؛إهلا يكون ال العجل أن يف عليهم احلجة كإقامة هنا البارئ

  .اخلالق

   .))فتوبوا((: لقوله ؛التوبة وجوب اخلامسة فائدةال ؟ أظن اخلامسة الفائدة ىعل دليل فيهو  

  .الفور ىعل التوبة أن: السابعة والفائدة

  . السادسة :  الطالب

  . والتعقيب للرتتيب فاءال ألن ))فتوبوا((: قوله من تؤخذ؟ أين من ؛الفور علي التوبة أن نعم السادسة؟ :  الشيخ

  .للسببية هنا اءبال فإن )) باتخاذكم((: لقوله ؛األسباب إثبات ىعل أيضا دليل وفيه

 يف بني بل وأمجل ))أنفسكم ظلمتم(( :قال ما ألنه ؛وبياا األمور كشف  للداعية ينبغي أنه ىعل دليل وفيه 

 ظلمتم((: قال ألنه ؛احلروف ىعل النقط وضع:  العرفب عندنا ىيسم ما وهو ))العجل باتخاذكم((: قوله

  .وأحسن أوىل فهو املبهم وكشف وبني نص إذا لكن ظلم صحيح ))أنفسكم

  إذا كان ينفر البيان؟ :  السائل

  .مفاضل ما جيعل املفضول أفضل منه للإذا كان ينفر فإنه قد يعرض :  الشيخ

 صنعوه الذين هم العجل إهلا، العجل اختاذهممن  وجه؟ أي من ؛إسرائيل بين سفاهة ىعل دليل يضاأ وفيه

 عجال ، إهلا جعلوه اجلسد هذا جعلوا وهم ،اإهل صحي ما منه أفضل الذي املخلوق العجل أن ويعرفون بأنفسهم

  .عقوهلم سفاهة سفاهتهم، ىعل دليل هذاف إهلا اختذوه ذلك معو  روح فيه ما جسدا

 بعضهم يقتل بأن توبتهم كانت حيث واآلصار األغالل من إسرائيل بين ىعل تعاىل اهللا وضع ما ىعل دليل وفيه 

 اهللا إىل يتوبوا أن منها؟ لتخلصل طريقال هو فما حممد أمة يف هذه وقعت لو ))أنفسكم فاقتلوا((: لقوله ؛بعضا

 هذه يف أنفسهم يقتلوا أن هلم يشرع وال ائيا منه ويتخلصوا وعبادته توحيده ىعل ويقبلوا الذنب هذا من ويرجعوا

  .  األمة

 لكم خير ذلكم((: لقوله ؛منه أفضل هو ما إىل ىأد إذا لإلنسان خريا يكون قد القتل أن ىعل دليل أيضا وفيه

 جائزا صار وهلذا ؛محيدة تهعاقب ولكن ؛املقتول إىل ىأخر  نفس قتل إضافة القصاص أن وتعلمون ))بارئكم عند

  . ))تتقون لعلكم األلباب ىأول يا حياة القصاص في ولكم: (( فيه اهللا قال و ائغاسو 

 ))عليكم فتاب((: لقوله ؛ذنبهم عظم مهما التائبني ىعل يتوب وتعاىل سبحانه اهللا أن ىعل دليل أيضا وفيه 

 وإثبات ؛والرمحة التوبة: وهي صفة من تضمناه ما وإثبات. والرحيم التواب: ومها اهللا أمساء من امسني إثبات ففيها



 صفة اجتماعهما من نتج أو تتولد اقرتنا ملا ألنه ؛باقرتاما ،انفراد ىعل كل ال باقرتاما من صفة تضمناه ما

  . املنافع جلب به والرحيم رااملض دفع به التواب ألن أين؟ من املنافع، وجلب املضار دفع: وهي ثالثة

 ورمحته اهللا لتوبة فيتعرض اهللا، أمساء من االمسان هذان يقتضيه ملا يتعرض أن لإلنسان ينبغي أنه ىعل دليل وفيه

: ( وسلم عليه اهللا صلي رسولعنها  قال اليت عاينامل أحد هو وهذا الرمحة ويرجوه وتعاىل سبحانه  ربهإىل فيتوب

   . مبقتضاه هللا اإلنسان يتعبد أن إحصائها من فإن) الجنة دخل أحصاها من

  فيها؟ روح ال أنه قلتم فكيف ))خوار له جسدا((: العجل وصف يف تعاىل قوله يف !شيخ:  السائل

   .جسد هو جثة له شيء كل معناه اجلسد  ،روح فيه ما مبعىن جسديعين  ، جسد: الشيخ 

 ما قلنا أن سبق قد ألنه )) أنفسكم فاقتلوا(( تؤخذ؟ أين من ؛واحدة كنفس األمة أن ىعل دليل أيضا فيه طيب

   .بعضا بعضهم يقتل بل نفسه واحد كل يقتل أن أمروا

 اهللا عند تتفاضل األعمال وأن  ))بارئكم عند لكم خير ذلكم((: لقوله األعمال تفاضل ىعل دليل أيضا وفيه

   . بعض من خري فبعضها تعاىل

  تقول يا امساعيل؟ ويش: الشيخ

   ؟ ))بارئكم(( و ))اتخذتم((تان قراء فيهاأقول :السائل

: ةقراء ))فيها بارئكم(( أي ))بارئكم((. ))ماتخذت((و قراءة هذه ))باريكم(( :قراءات فيها عندي: الشيخ

  . قراءة فيها ما ))اتخذتم(( أما ؛مزة نعماهل إسكان الياء أو ))بارئكم(( :قراءة وفيها ))باريكم((

  عندي يف هذا قراءة.: السائل 

تقرأ اإلظهار واإلدغام ، اإلدغام  ))ثم اتخذتم((الكتاب الذي عندك؟ ويش هو؟ ويش وين هذا؟ : الشيخ 

 :قولتأو تدغم الذال  ))اتخذتم((يعين تظهر الذال  ))اتختم((و ))تخذتماتقول :((الذال بالتاء،  ))اتخذتم((

أن الباء والتاء وعلى كل حرف منها، واحلجة على ...احلجة ملن أظهر أنه أتى بالكلمة على أصلها  ))اتختم((

   ، اإلدغام بالذال ما هو باهلمزة. ....من طرف اللسان وأطراف اللسان  والذال خمرجهن

  احلرف املدغم يظهر يف وقت  ؟: السائل

  .احلرفنيد ألنه مشد ؛ال ما يظهر : الشيخ

  :و مهزة الوصل ؟ السائل

   الظاهر أن مهزة الوصل تروح......... :  الشيخ



 تنظرون وأنتم الصاعقة فأخذتكم جهرة اهللا ىنر  حتى لك نؤمن لن موسىا ي قلتم وإذ((  :تعاىل قال مث طيب

 مث القول هذا قالوا بكوم ال لكن ؛عليهم بنعمته تعاىلتبارك و  اهللا يذكرهم هنا))  موتكم بعد من كما بعثن ثم

  .وتامل بعد من بعثوا بأم ولكن ؛صعقوا

  .هار قو ي وما النعم لتتبني املوضوع استيعاب األمر استيعاب ينبغي النعم تذكري عند أنه :ففيه

 املؤمنون فهم ؛سفاهتهم ىعل يدل ما أكثر وما ؛إسرائيل بين سفاهة أي ،هؤالء سفاهة على دليل أيضا وفيه 

  .  هذا قالوا مىت اختلفوا العلماء أن لنا فسبق)) جهرة اهللا نرى حتى لك نؤمن لن: (( قالوا ذلك ومع ىمبوس

 تدل الفاء ألن ))الصاعقة فأخذتكم((: لقوله ؛بالعقوبة حري فهو ميكن ال ما سأل من أن ىعل دليل أيضا وفيه

  .السببية على

 ؛تشكك عن ذلك قالوا الذين هؤالءحال  مثل سيما ال بالعقوبة حري فهو ميكن ال ما سأل منإنه  أقول :وفيه 

)) جهرة اهللا ىنر  حتى لك نؤمن لن: (( هؤالء قول وبني))  إليك أنظر أرني رب: (( موسى قول بني ففرق

 إذا إال مؤمنني حنن ما يعين تشككا هفقالو  هؤالء أما ؛إليه بالرؤية وليتلذذ ،عزوجل اهللا إىل شوقا ذلك قال فموسى

  . طلبنيال بني ففرق ؛جهرة رأيناه

  .واحد آن يف هلؤالء الصاعقة أخذ يف اهللا قدرة ىعل دليل أيضا وفيه

 الناس أن ىرأ إذا اإلنسان فإن ))تنظرون أنتمو ((: لقوله ؛أشد النظر عند وقعها العقوبة ملن أأ ىعل دليل وفيه 

  . عليه وقعا أشد ذلك يكون ـ باهللا والعياذـ  العقوبة يف يتساقطون

  )). موتكم بعد من بعثناكم ثم: (( لقوله املوت بعد أحياهم حيث تعاىلسبحانه و  اهللا قدرة ىعل دليل وفيه

 كثريا علينا مر وقد ))تشكرون لعلكم((:  لقوله ؛بنعمةعليه  اهللا أنعم من ىعل شكرال وجوب ىعل دليل وفيه 

 اأ بقلبه فيعرتف ؛باألركان وعمال باللسان افااعرت و  بالقلب اإقرار  ،املنعم بطاعة أي شيء؟ب القيام هو الشكر بأن

اعتبارا ال  ؟اعتبارا وال افتخارا بلسانه ا يتحدث أيضا كذلك نعم؟ عندي علم ىعل أوتيته إمنا يقول ال اهللا، من

 وعليه ؛الشكر تكون الثالثة األركان وذه ؛جوارحه يف وتعاىل سبحانه اهللا طاعةيف  نو كي أيضا كذلك ؛افتخارا

  : الشاعر قول

   .المحجبا  ضميرالو   ولساني  يدي       ثالثة  مني  النعماء  أفادتكم      

 المن عليكم وأنزلنا الغمام عليكم وظللنا: (( قوله يف عليهم نعمه تعداد يف تعاىلسبحانه و  اهللا أخذ مث

 املظلل أن فظاهرها ))الغمام ظللنا((: تعاىل اهللا يقول الكرمية اآلية يف ))الغمام عليكم وظللنا(()) والسلوى

 عليكم وظللنا :الكرمية اآلية تقدير أن إىل املعربني بعض ذهب وهلذا ؛بالكساء زيدا ظللت: تقول كما الغمام



 ))الغمام عليكم ظللنا((: قال هنا مظلل،  ؟به مظلل وال مظلل هو فالن؛ ظللت تقول اآلن أنت ؛ بالغمام

 :قال لو ))عليكم ظللنا(( ))عليكم((: قوله هو متاما املعىن بني الذي نأو  تقدير إىل حيتاج ال أنه عندي ولكن

 ظال جعلناه أي ))عليكم ظللنا((: قال هو ولكن ظلل الغمام إن متوهم يتوهم قد لكان فقط الغمام ظللنا

 ؛األرض يف يتيهون سنة أربعني ؟ كم والشام مصر بني بقوا يف التيه وقد واهتا حني التيه يف ذلك وكان ،عليكم

 وتعاىل سبحانه اهللا لكن نعم؟ شيء وال مأوى عندهم وال ماء همدعن ما هم ، رمحهم وتعاىل تبارك اهللا ولكن

 السحاب وقيل نعم؟ مطلقا السحاب وقيل األبيض، الرقيق السحاب هو والغمام ؛الغمام عليهم فظلل رمحهم

  . الظاهر هو وهذا اجلو يربدف الرطوبة منه تولدي باردا اجلوه ب يكون الذي البارد

 بني عليهم ينزل العسل يشبه شيء إنه :يقولون ملنا ))المن عليكم أنزلنا(())  والسلوى المن عليكم وأنزلنا(( 

 هو أو ىنلسماا ىيسم ناعم طائر ،طائر فإنه السلوى وأما ؛منه أكلوا قاموا فإذا الشمس وطلوع الفجر طلوع

 وألذها الطيور من يكون ما أحسن من معروف طائر معروفة صفارا ارة،الصفّ  هو إنه ناخيمشا لنا وقال ؛به شبيه

  اهللا أكرب ..  .برت تع صغري وهو

  ؟اهللا عبد ال؟ أو حقيقي املوت هذا هل: الشيخ

  . حقيقي:  الطالب

  .حقيقي نعم: الشيخ

  وفاة. يسمى النوم ألن:  الطالب

  ؟ يف غري هذه القصة  املوتى إحياء فيها اليت صالقص هي ما.نعميسمى الوفاة  : الشيخ

 ؛نعم ))ىالموت تحيي كيف أرني رب(( الطري، مع إبراهيم قصة نعم ؛واحدة هذه ةالبقر  صاحب قصة:  الطالب

  ))عروشها ىعل اويةخ وهي قرية ىعل مر الذي(( وقصة

  ؟ صاحل نعم طيب  ...؛نعم ))بعثه ثم عام ئةام اهللا أماته (( الشيخ

  ))أحياهم ثم موتوا اهللا لهم فقال الموت حذر ألوف وهم ديارهم من خرجوا الذين : (( الطالب

  صاحل؟. أحسنت : الشيخ

  .البقرة صاحب قصة يعين البقرة صاحب :  الطالب

  .الدنيا هذه يف ىوتامل تعاىل اهللا إحياء فيها السورة هذه يف قصص مخس: الشيخ

   ؟ فةخلييا  معناها أيش ))الغمام عليكم للناظو ((: تعاىل قوله

  .اجلو يربد ظل عنهم الشمسييكون على  أبيض سحابقيل  لغماما ))الغمام عليكم ظللنا((:  الطالب



   ؟))الغمام كميعل ظللنا (( معين ويش ،نعم أي:  الشيخ 

  .اهللا نمة هذا من:  الطالب

  ؟ا معناه ويش أي :  الشيخ

   ،يظلهم الغمام جعل:  الطالب 

 الصحيح ولكن ؛الغمام يف ليكمع وظللنا اآلية: تقدير إن :يقول بعضهم وهلذا ؛متامجعل الغمام يظلهم :  الشيخ

 ما ))والسلوى ملنا((: قوله.  املعىن هذا مهعلي ظال جعلناه املعىن ؛ظللنا فعولم الغمام إن عليه هو ما على إنه

   ؟غامن  املن هو

  : ما أعرف. الطالب

  ؟:  ما تعرفه الشيخ

  .العسل يشبهشراب  أنه قيل :  الطالب

  .نعم :  الشيخ

   طائر هو طائر نهإ :قيل ىوالسلو  : الطالب

 يعين ةصفار  ىيسم عندنا مسانة أيه مسانة ،صفارا ىيسم عندنا ىويسموألذها  الطيور أحسن من نعم،:  الشيخ

  وطيب .  اللحم لطيف أصفر طائر

 ويأكلون يخرجونف الشمس وطلوع الفجر بني األشجار ىعل نزلي إنه يقولون العسل مثل ينزل شيء فإنه املن أما

 وظاهر تعب بال حتصل ألا) المن من الكمأة إن: ( والسالم الصالة عليه الرسول قال وقد ؛وجينونه  منه

 نعم؟ غريه أو كالعسل الذي عنيامل الشيء ذلك جعل سواء تعب بدون هلم حيصل ما كل باملن املراد أن احلديث

 عليه اهللا ىصل الرسول قول ألن ؛العسل يشبه الذي ذا ختصيصه من أعم يكون ريالتفس هذا فيكون هذا ىوعل

 يدل املن من هذاجيعل  الرسول فقول ؛ هذا من أعم ملنا معناه للتبعيض هذه من)  المن من لكمأةا(  :وسلم

 الكمأة،الفقع الذي هو  هذاى وعل تعب بدون حيصل ما كل إنه بعضهم قال وقد ؛وأوسع أعم املن أن ىعل

 شاء إن لعرجيل،ا العرجيل؟ ويش ؛األطعمة أحسن من طعام ألنه يدخل ؟ يدخل ما الإو  العرجيل فيها ويدخل

  .الربد كثرت إذا اهللا

  . هللا حلمدا اآلن موجود :  الطالب

   فئران إا أحد يتفهم ما حىت شفوات أنتم أحسن ؛بكثرة السنة هذه وجد أي نعم وجد :  الشيخ

  .شيخ يا معروف هذا:  الطالب



  : ما اعرفها ... الطالب

 عظامكرب اليد .... ...إذا طبخ مع الطعام من أحسن شيء ... ذي أبيض نبات شيء هذا العرجيل  :  الشيخ

  . امعظ حيسبونه يمعظم حيسبونه مكان يف وجده يعين

  ؟  اآلية تفسريالذي يف  لعرجونالكن :  الطالب

إن شاء اهللا إذا كثر اآلن  . النخل حق تالعرجو  امسه تالعرجو  به ملرادا القرآن يفالعرجون الذي  ،ال ال :  الشيخ

   .ونفرجه عليها نشوفها إن شاء اهللا إذا كثرت شوي الظاهر قل

 أمة شرعأن ي كمةاحل من هل هنا يقول ))أنفسكم فاقتلوا(( :تعاىل قوله يف قرأنا فيما سؤال  شيخ؟:  الطالب

  ؟من قدمي  بشرية نتاح فيها وهل ؟ نفسها تقتل

 السابقة لألمم بالنسبة وأما ؛شروعمب ليس ال اإلسالم مللة بالنسبة فال، األمة ذههل بنسبة أما ؛نعم نقول :  الشيخ

 ،ابنه يذبح أن إلبراهيم اهللا تكليف مثل مهأنفس ايقتلو  أن من اهللا تكليف ألن؛ هذا من بناء يعذبون قد فإم

 أفعاهلمب يهلكهم أن فأراد غريه زالزل أو صواعق أوب بفعله يهلكهم أن يشاء فعل كما وإال االختبار ملقصودا

  .لالختبار أشد هذا يكونل

  ؟.به يقر شيئا يدركها أن قبةاالع أن بعيدا يكون:  الطالب

 كذا يريد أن يعذبهافعل   لعبده يقول السيد األحيان بعض مثال حىت جدا به يقر جدا، به يقر ،ال :  الشيخ 

  .ببعيد ليس هذا طاعته يف صدقهليمتحن 

  أنفسهم؟ بقتل يأمره أن عقال وال شرعا مقبول غري يعين أنكروا الناس بعض يف:  الطالب

 فسروا ألم) النار من قعدهمم ءوا و ليتب(  :والسالم الصالة عليه الرسول مفيه قال الذين من هذا :  الشيخ

   .يقبلوا مل ما وينكرون الفاسد وافق رأيهم ما فيقبلون بآرائهم القرآن يفسرون هم ، بآرائهم القرآن

 لكم أحبنا ما أن يعين لإلباحة األمر ، لإلباحة هنا األمر ))كلوا(())  رزقناكم ما طيبات من كلوا: (( قال مث

  .والسلوى املن من عليكم أنزلنا الذي هذا

 والطيب الطيبات مجيع يأكلوا أن هلم أبيح ألم ؛للتبعيض وليست اجلنس لبيان من هذه ))طيبات من((: وقوله 

 وما واخلمر واخلنزير كامليتة لذاته فاخلبيث ؛لكسبه خبيثا يكون وقد لذاته خبيثا يكون قد واخلبيث ؛اخلبيث ضد

 إال يطعمه طاعم ىعل محرما إلي أوحي فيما أجد ال قل(( : تعاىل اهللا قال كما لذاته خبيث هذا ذلك أشبه

 مجيع ىعل حمرم ذاتهل حمرم هذا خبيث، جنس أي)) رجس فإنه خنزير لحم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن

 الربا طريق عن أو الغش طريق عن خوذكاملأ لكسبه حمرم: الثاين نوعالو  ؛وغريه مالكيه ىعل الناس كل ىعل ،الناس



 بطريق منه اكتسبه إذا غريه ىعل حمرما وليس مكتسبه ىعل حمرم فهذا ؛ذلك أشبه ما وأ الكذب طريق عن أو

 بطريق منه اكتسبه إذا غريه ىعل حمرما وليس كاسبه ىعل حمرما يكون لكسبه حملرما ،مجاعة يا  خلوا بالكم ؛مباح

 ذلك فدل السحت يأكلون كانوا أم مع اليهود يعامل كان وسلم عليه اهللا ىصل النيب أن لكلذ ويدل مباح

 .  بالكاس غري ىعل حيرم ال كسبه ىعل رماحمل الكاسب، غري ىعل حيرم ال أنه ىعل


